Regulamin Konkursu Grantowego
„25 tysięcy na 25 lecie Stowarzyszenia ESWIP” - inicjatywa środowiska
Słowniczek
Granty – środki na wsparcie określonych w niniejszym regulaminie przedsięwzięć lokalnych organizacji
pozarządowych lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa warmińskomazurskiego – subregionie elbląskim; tj. miasto Elbląg oraz powiaty: elbląski, braniewski, iławski,
ostródzki.
Organizator – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, z siedzibą w Elblągu przy
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elblągu, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000001316, NIP: 578-10-91-298 (dalej „Organizator” lub „ESWIP”), organizacja
pozarządowa realizująca konkurs grantowy „25 tysięcy na 25 lecie Stowarzyszenia ESWIP”.
Wnioskodawca/ realizator – organizacja pozarządowa lub podmiot wskazany w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, koła gospodyń wiejskich
składająca wniosek samodzielnie i realizująca działanie projektowe.
Organizacja pozarządowa – organizacja pozarządowa lub podmiot wskazany w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub koło gospodyń
wiejskich mająca siedzibę w subregionie elbląskim, tj. miasto Elbląg oraz powiaty: elbląski, braniewski,
iławski, ostródzki.
Projekt – wsparta w ramach programu sekwencja działań opracowana przez mieszkańców lub
organizację pozarządową wynikająca w jakiś sposób z potrzeb społeczności lokalnej, zmierzająca do
rozwiązania problemu dotyczącego tej społeczności lub pobudzenia aktywności lokalnej.
I. Cel zadania i zakres projektów możliwych do realizacji
Celem konkursu grantowego „25 tysięcy na 25 lecie Stowarzyszenia ESWIP” jest wsparcie inicjatyw
społecznych i obywatelskich mieszkańców miasta Elbląg i subregionu elbląskiego.
1. Inicjatywa środowiska na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej – inicjatywa podjęta przez
społeczność lokalną, w skład której mogą wchodzić podmioty takie jak: instytucje (samorząd
lokalny i jego jednostki organizacyjne, administracja publiczna), organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa oraz grupy nieformalne, mieszkańcy itp. Społeczność stanowi
koalicję/partnerstwo lokalne i jest reprezentowana przez podmiot prawny. Społeczność podejmuje
inicjatywy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej, których przejawem może być:
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a) utworzenie podmiotu ekonomii społecznej działającego na rzecz włączenia społecznego osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem;
b) podjęcie i/lub rozwój działalności odpłatnej organizacji pozarządowej ukierunkowanej na
wzrost zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem;
c) kreowanie i wdrażanie wybranego modelu rozwoju lokalnego np. wioski tematycznej,
ekomuzeum;
d) przygotowanie i realizacja działań/projektu ukierunkowanego np. na stworzenie podmiotu
reintegracji społeczno-zawodowej, rozwój usług społecznych, rewitalizację społeczną,
aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem
lub zamieszkujących obszar rewitalizowany.
2. Ideą grantów jest włączenie mieszkańców subregionu elbląskiego na każdym etapie planowania
i realizacji projektów, nie tylko jako odbiorców działań, ale głównie jako inicjatorów.
3. Projekty będzie można realizować w okresie: 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.
II. Podmioty uprawnione:
1. Podmioty, które mogą wziąć udział w konkursie to:
1) organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, koła gospodyń wiejskich mające
siedzibę na terenie subregionu elbląskiego,
2) grupy nieformalne (minimum 3 pełnoletnie osoby mieszkające na terenie subregionu
elbląskiego).
2. Zastrzeżenia dotyczące możliwości składania wniosków:
1) Każdy wnioskodawca będzie mógł złożyć jeden wniosek i może być Realizatorem jednego
projektu).
2) Jeden mieszkaniec może być tylko w jednej grupie nieformalnej/ sąsiedzkiej.
3) Członkowie organów statutowych organizacji Wnioskodawcy nie uczestniczyć
w grupach nieformalnych/sąsiedzkich (np. członkowie zarządów, komisji rewizyjnych, rad
nadzorczych, programowych itp. nie mogą być wnioskodawcami projektów składanych za
pośrednictwem Wnioskodawcy, w którym pełnią jakąkolwiek funkcję).
4) Organizator oraz osoby będące członkami lub będące pracownikami organizatora i osoby
z nimi spokrewnione mogą wnioskować i realizować własnych projektów.
III. Nabór wniosków
1. Nabór wniosków na realizację projektów prowadzony będzie od 02.01.2021 do 31.09.2021 r. do
końca dnia.
2. Wnioskodawcy składają wniosek za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie
www.eswip.pl w zakładce Fundusz Grantowy – inicjatywa środowiska.
3. Wypełniony wniosek należy dostarczyć (osobiście bądź listownie) do siedziby Elbląskiego
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu przy ul. Zw. Jaszczurczego 17.
4. Wnioski, które wpłyną po terminie naboru nie będą rozpatrywane.
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5. Organizator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia kolejnego naboru w przypadku
niewykorzystania całej puli środków w pierwszym naborze. O terminie kolejnego naboru
formularzy Organizator poinformuje na stronie www.eswip.pl w zakładce Fundusz Grantowy
WAŻNE! Na etapie składania wniosków nie należy składać Organizatorowi żadnych załączników.
IV. Procedura wyboru wniosków
1. Każdy wniosek będzie sprawdzany przez Komisję Grantową złożoną z członków Zarządu
Stowarzyszenia ESWIP oraz darczyńców Stowarzyszenia.
2. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym równoważnym głosem.
3. Liczba członków Komisji jest nieparzysta.
4. Komisja Grantowa ma prawo zorganizować spotkanie z wybranymi wnioskodawcami w celu
szerszego zapoznania się z wnioskowaną inicjatywą.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Oceny projektów będą dokonywane zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny projektów.
7. Komisja Grantowa dokonuje oceny wniosków biorąc pod uwagę:
1) atrakcyjność inicjatywy - 2 punkty,
2) wpływ realizacji inicjatywy na rozwój Ekonomii Społecznej - 6 punkty,
3) zaangażowanie zasobów lokalnych - 3 punkty,
4) brak dotychczasowego wsparcia finansowego ze strony Stowarzyszenia ESWIP - 1 punkt.
8. Ocena składa się z 2 etapów:
1) etap 1 – ocena poprawności złożonego wniosku (złożony przez kwalifikowalny podmiot,
działania realizowane na terenie subregionu elbląskiego, maksymalna kwota wnioskowana
1000,00 zł);
2) etap 2 – ocena wg kryteriów merytorycznych zawartych w karcie oceny projektu
(zaangażowanie lokalnej społeczności, spójność projektu, trwałość efektów).
9. Na ocenę końcową projektu składa się średnia punktów z oceny 3 oceniających. W wyniku oceny
można otrzymać maksymalnie 12 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do wsparcia
projektu to 8 punktów.
10. Na podstawie średnich ocen Organizator stworzy listę rankingową (projekty ułożone od najwyżej
punktowanych). Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które otrzymały minimum 8 punktów
w ocenie końcowej. Środki będą przyznawane zgodnie z kolejnością na liście rankingowej
rozpoczynając od projektów z najwyższą liczbą punktów aż do wyczerpania puli środków.
Wnioskodawcy mogą być wezwani do zmian zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Organizator
wskaże zakres i termin wniesienia zmian.
11. W przypadku projektów które otrzymały jednakową liczbę punktów (miejsca ex-equo na liście
rankingowej) uprawniające do otrzymania mikrograntu, wyboru dokonają członkowie Komisji
Grantowej w oparciu o następujące kryteria:
1) otrzymały wyższą punktację za kryterium „podmioty wchodzące w skład środowiska”,
2) wpływ realizacji inicjatywy na rozwój Ekonomii Społecznej,
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12. Po wyłonieniu projektów Organizator podpisze umowy z realizatorami projektów. W przypadku
rezygnacji z realizacji projektu przez Realizatora uprawnionego do otrzymania grantu otrzyma ją
następny podmiot z listy rankingowej.
13. Za rezygnację z realizacji projektu Organizator uznaje też brak naniesienia koniecznych zmian we
wniosku we wskazanym terminie.
V. Wysokość wnioskowanego grantu
1. Kwota grantu wynosi 1000,00 zł.
2. Wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany.
3. Środki przeznaczone na konkurs grantowy w roku 2021 wynosić będą do 15000,00zł.
VI. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
1. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu muszą być:
1) niezbędne dla realizacji projektu,
2) racjonalne i efektywne,
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
4) udokumentowane,
5) przewidziane w budżecie projektu,
6) zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach konkursu, należą wydatki nie odnoszące
się jednoznacznie do projektu, a także w szczególności
1) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.);
2) budowa oraz zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
3) zakup środków trwałych;
4) amortyzacja;
5) leasing;
6) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
7) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
8) koszty kar i grzywien;
9) koszty procesów sądowych;
10) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się
realizacją zadania;
11) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
12) zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi);
13) podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności
oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego);
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14) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie
umowy cywilnoprawnej, chyba, że umowa przewiduje zwrot kosztów podróży.
15) wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji;
16) wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego;
17) wydatki związane z realizacją celów politycznych;
18) wydatki związane z prowadzeniem działalności odpłatnej statutowej pożytku publicznego i
gospodarczej przez Wnioskodawcę;
19) finansowanie nagród pieniężnych w ramach realizacji przedsięwzięć.
VII. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, a także
zamknięcia Konkursu w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku
Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków.
Sytuacja taka dotyczyć może w szczególności np. wystąpienia siły wyższej, klęsk żywiołowych, itp.
VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z realizacją
Konkursu Grantowego „25 tysięcy na 25 lecie Stowarzyszenia ESWIP” jest Elbląskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17, 82300 Elblągu, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000001316
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia realizatorów projektów, podpisania umowy
i promowania projektów Konkursu Grantowego „25 tysięcy na 25 lecie Stowarzyszenia ESWIP”, a
także przeprowadzenia ewaluacji konkursu.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO – czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
W przypadku „szczególnych” kategorii danych osobowych, takich jak np. pochodzenie rasowe
i etniczne, poglądy polityczne, przekonania światopoglądowe czy informacje o stanie zdrowia,
podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a (wyraźna zgoda osoby). Organizator Konkursu nie
wymaga podania tego typu danych, jednak mogą one zostać w dobrowolny sposób umieszczone
we wniosku przez zgłaszającego, który uzna, że ich ujawnienie ma szczególne znaczenie dla oceny
wniosku. Ponadto w odniesieniu do imienia i nazwiska oraz danych biograficznych osoby fizycznej
nagrodzonej lub wyróżnionej w ramach Konkursu, imienia i nazwiska osoby nominowanej
(zgłoszonej), jak również danych kontaktowych do osób reprezentujących podmiot prawny
zgłaszający lub zgłoszony do konkursu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający
z potrzeby rzetelnego przeprowadzenia i ewaluacji Konkursu oraz informowania opinii publicznej
o jego wynikach.
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4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby oddelegowane przez współorganizatorów oraz patronów
do prac w Komisji Grantowej, którzy uzyskają dostęp do danych osobowych wyłącznie w celu oceny
wniosków oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu. Członkowie Kapituły zostaną zobowiązani do
zachowania pełnej poufności i ochrony powierzonych im danych osobowych.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku od rozstrzygnięcia Konkursu. Czas
ten jest konieczny do wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców, rozstrzygnięcia ewentualnych skarg
i zażaleń oraz przeprowadzenia ewaluacji w celu modyfikacji i usprawnienia kolejnych edycji
Konkursu. Po tym okresie dane zostaną usunięte, chyba że zaistnieje inna przesłanka prawna do
dalszego ich przetwarzania.
6. Informujemy, że osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Konkursu, posiada prawo
żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania
usunięcia danych osobowych. Ponadto każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie
zgody, posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (co jednak nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem).
7. Każdej osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Konkursu, przysługuje też prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
fax: 22 531 03 01, infolinia: 606 950 000, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza
postanowienia RODO.
8. Podanie danych osobowych w ramach Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie, jak
również wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed dniem rozstrzygnięcia
Konkursu, uniemożliwi w nim udział oraz uzyskanie nagród i wyróżnień.
IX. Dodatkowe informacje na temat konkursu
1. Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Organizatora.
2. Po podpisaniu umowy na realizację inicjatywy należy dokonywać zakupy na organizatora
(Stowarzyszenie ESWIP) i realizować inicjatywę.
a. Środki na zakupy są przelewane na podstawie przesłanej do organizatora faktury.
b. Jeżeli zakupy opłacane są w formie gotówkowej, należy opłacić fakturę ze swoich środków
a następnie po przesłaniu faktury gotówkowej do organizatora, otrzymują refundację
poniesionych środków.
9. Pomoc i informację w sprawie projektów udzielają:
1) Wojciech Jankowski – obszar powiatu iławskiego i ostródzkiego, (w.jankowski@eswip.pl,
510093779)
2) Edyta Karpińska – obszar powiatu braniewskiego i elbląskiego, (e.karpinska@eswip.pl,
788943121)
3) Adrian Płączyński – obszar miasta Elbląg. (a.placzynski@eswip.pl, 552362716)
10. Nadzór nad konkursem Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP sprawuje Zarząd
Stowarzyszenia ESWIP

6

